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 د زاهد افغان سره مرکه 

 

 

 

 

 

 زاهد افغان                                                ساالرزىسيد نور  :ونکى کو مرکه

 

داځل مو له تکړه شاارر او ليکاواز زاهاد افغاان     

سره مرکه کړې ده که تر هر څه له مخه د ساتورې  

مجلې لوساتونکو تاه ځاان وروني نار منر اان       

غان د ننګرهار واليت  ه مو وي. زما نوم زاهد ا ف

د کوټ ولسوالر د مترانو د کل   اوسيدونکى 

 يم.

_ سواز: څومره وخت کېږي چې شاررۍ ته ماو  ٢

 مخه کړېده او شعر ليکئ.

 ها( کاز راهيسې شاررې کوم.١٧٣١ځواب: د )

 _ سواز: نه څه  کار مصروف ياست.٧

ځواب: د کاوټ ناه ولساوالر کاې افغاان کتااب       

ار راډياااوه ليکوناااو  نلاااورنلى لااارم او د ننګرهااا 

مسااوليت هاام لاارم او د کااوټ د اد اا  کاااروان د    

 مرستياز دنده هم رانه غاړه ده.

_ څومره شعرونه  اه ماو ليکلا  وي کاه ناه دې      ٤

 اړه لوستونکو ته معلومات ورکړئ.

( ٣٧٧ځااواب: زمااا غهلېااهه شاااررې تاار اوه سااوه )  

 نورې رسيدل  چې نه ننلو ټولګو مې ويشل .

 ثار مو شته او کنه؟_ نوښتنه: چاپ شوي ا٥

ځواب:  لې شته هر يو ارماان ما  ساره دى چااپ     

شاوى شااعري ټولګاه او ناارو چااپ ټااولګې دادى    

ناه زړه ما  ناوم د يااار ليکلاى د ټوېاهو ټولګااه       -٢

 د ټوېهو ټولګه نوم يې  -٤تاج محل ناوز نوم  -٧

د لناا و  -٥دى سااتر و دې غاام راتااه ىااوړ کااړى.   

ا هام  د -٦کيسو ژ اړې ناوم ياې د ښاانيرۍ ډالار    

ټوئهو ټولګه ده نوم يې دى زما ىانان لاه ښاکل    

ناااوز درې ساارزوري   -٨سااتا وراادي ناولاا    -٣

 لونه غهلونه د ښلينه او ناريناه و شااررانو    -٩

د خو ونو شنهاده ناچاب اثار تار   ١٧   غورچاڼ 

نينللس ټولګو نورې رساېږي او ددې ترڅنا    

زمااااا شااااارري د ننګرهااااار مجلااااې د ننګرهااااار   

مجلاې کلا  غاږ مجلاې نرلوساې       ورځواڼې ميناه 

 خواره کړي.

_ نوښاتنه: داسااې وياال کېااږي چااې مااي  نااه وي  ٦

شارر کيداى نش  نادې هکلاه ستاساو څاه ن ار      

 دي.

ځواب: ډېره ښه نوښتنه مو وکړه داسې هام ويال   

کېږي چې هر شارر مي  کيداى ش  خاو هارمي    

شارر کيدى نش   يلګه  اه ياې ليلاى او مجناون     

 ده

کاې ماو کوماو فورموناو      _ نوښتنه: نه شاررۍ٣

 ته غاړه کړې ده.

ځواب: نه شاررۍ کې مې غهز او ټويهي ته کاار  

 کړى دى.
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 _ نوښتنه: نه نثر کې؟٨ 

ځواب: لن ه کيسه، ناوز، ناولا ، اد ا  ټاوټ ،    

غااوره ويناااوي نااه کتااا ونو ليکاال نااه کتااا ونو     

 تبصرې  س دا او نور...

 _ نوښتنه: زده کړه مو څومره او چېرته کړې؟٩

ځااواب: زده کااړه مااې د هجاارت نااه محاااز تاار اتاام   

 ټولګ  د ىمرود نه هائى سکوز کې کړې.

_ نوښتنه: شعرونه خو مو اوس مناز ماشااهلل ١٧

ډېر ښه دي خو هغاه محااز چاې ستاساو شاارري      

خامه وه د اصالح لوااره ماو چاتاه ورکاړې او کاه      

 نه؟

ځواب:  لاې هغاه محااز چاې زماا شاعرونه خاام          

اسلم تااثير افريادى   هغاه     زما د شاررۍ استاد

ماته شارري هم اصالح کړې او ډېر څه ماې تارې   

 زده کړي هم دي. 

 _ نوښتنه: څنګه مو شارري ته مخه وکړه؟١١

ځااواب: ددې نوښااتنې نااه ځااواب کااې  ااه درتااه      

درحمان  ا اا ياو  يات ډالار کاړم دا د ساتور دى       

چې درده ز ياروي خي لا   يناى څاه د رحماان د      

 شاررۍ.

ماونږ دا اخيرنار نوښاتنه وي مرکاه     له تاسو نه ز

تکميلېږي که يوه ښه او يو  اده خااهره ماو راتاه     

 ووايست؟

ځواب: زما ښه خاهره ده چې خول وه  ته راغلم 

او هيوادولوالو تاه خادمت کاوم  اده خااهره ماې       

داده چااې د انبااالب نااه ساارکې زمااونږ ښااوونل  

وساااوځيدز  لاااه خباااره داده چاااې افغاااان ترلساااو  

 محاز شارري اصالح کوم. نفرونه زياتو ته دا

 نيغام مو څه دي؟

ځااواب: لااومړى خااو د سااتوري مجلاااې د اداري     

څخااه مننااه کااوم چااې لااه ماسااره مااو مرکااه وکااړه     

مشاااارانو تااااه نيغااااام دا دى چااااې خواااال منلاااا  

مخالفتونه له مينله يوس  ځکاه چاې لاه دې ناه     

هيڅ نه ىوړيږي  کشرانو ته نيغام، کشران  ايد 

درسااونه  خواال وخاات راابس تياار نااه کااړي خواال     

وواي  ترڅو نه راتلاونک  کاې د ټاولنې لوااره د     

 .خدمت وړ و رځ 

 د شعر نمونه يې :

 غهز

 زاهد افغان

 سااااتا د مااااړو سااااترزو کتاااال غااااهز غااااهز شاااا    

 زماااااااا فکااااااار مسلسااااااال غاااااااهز غاااااااهز شااااااا  

 د النااااااام ښااااااانېرۍ څن ااااااه چااااااې ازز شاااااا     

 هاااااار انااااااداز يااااااې تغااااااهز غااااااهز غااااااهز شاااااا   

 نااااه مسااااکا مسااااکا چااااې زااااوري ائينااااې تااااه      

 غااااااهز غااااااهز شاااااا   وغااااااوړيږي لکااااااه زاااااال   

 چاااااااې نيکاااااااى ناااااااه  لاااااااه واړوي لاااااااه ناااااااازه 

 نسااااااې نااااااوره هاااااام غااااااهز غااااااهز غااااااهز شاااااا  

 نېښااااااور چااااااې کلااااااه غاااااااړه غااااااړۍ راشاااااا     

 ښاااااااکالزانې د کا ااااااال غاااااااهز غاااااااهز شااااااا     

 چااااااې ملاااااا  ساااااار از  ياااااار  ول ااااااوي ناااااارې  

 د هېااااواد هاااار يااااو مورچاااال غااااهز غااااهز شاااا      

 څااااه اثاااار خااااو تااااا کااااې شااااته زاهااااد افغاناااااه       

 چااااې هاااار  ياااات دې مکماااال غااااهز غااااهز شاااا      

                                      *** 


